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I. Ogólny opis kursu  

1. Kurs Genetyki składa się z 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń. 

2. Kurs kończy się zaliczeniem z oceną.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Genetyki Nowotworów: 

www.genetyka.umlub.pl 

II. Zasady  

1. Student jest zobowiązany przychodzić punktualnie na zajęcia i nie zostanie wpuszczony do sali ćwiczeń, 

jeśli spóźnienie będzie dłuższe niż 15 minut.  

2. Ćwiczenia są obowiązkowe:  

 więcej  niż  1  nieobecność  podczas  kursu  nie  jest  dozwolona  (w  przypadku  chorób  

przewlekłych wymagana jest zgoda Dziekana na kontynuowanie kursu).   

 w  celu  usprawiedliwienia  nieobecności  na  następnych  zajęciach  należy  przedstawić  

zwolnienie lekarskie lub inny dokument.  

 dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.   

 jeśli nieobecność trwa dłużej niż 2 tygodnie i jest usprawiedliwiona student zobowiązany  

jest do nadrobienia zaległości w terminach uzgodnionych z koordynatorem.  

 używanie  telefonów  komórkowych,  robienie  zdjęć  i  nagrywanie  podczas  zajęć  jest  

zabronione!  

 studenci są zobowiązani do zmieniania obuwia przed wejściem do sali ćwiczeń. Fartuchy  

na ćwiczeniach nie są obowiązkowe.   

 nieodpowiednio zachowujący się studenci będą wypraszani z sali ćwiczeń, co będzie wiązać się z 

nieobecnością.  

 student jest zobowiązany do wcześniejszego przygotowania się na zajęcia zgodnie z zakresem treści. 

3. Wykłady są obowiązkowe. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.  

III. System punktowy  

1. Podczas całego kursu można uzyskać  60 punktów (30 punktów z ćwiczeń, 5 punktów z wykładów oraz 

25 punktów z zaliczenia końcowego). 

2. Punkty z ćwiczeń: 20 punktów z 2 kolokwiów, 5 punktów z prezentacji i 5 punktów za aktywność. 

3. Kolokwium cząstkowe: 
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 Kolokwium cząstkowe składa się z 9 pytań: 6 pytań testowych (1pytanie – 1 punkt), 2 pytania typu 

prawda/fałsz (1 pytanie – 1 punkt ), 1 pytanie otwarte (1 pytanie – 2 punkty). 

 Terminy kolokwiów cząstkowych zostaną ustalone na pierwszych ćwiczeniach.  

 Każda nieobecność na ćwiczeniach z kolokwium wiąże się z obowiązkiem napisania zaległego 

kolokwium w terminie do 2 tygodni od daty nieobecności. 

 Student ma prawo wglądu do swojej pracy (kolokwium) w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia  

wyników.  

 Nie ma możliwości poprawiania kolokwiów. 

4. Prezentacja  

 Każdy student jest zobowiązany przygotować na ćwiczenia jedną autorską prezentację. 

 Za prezentację student może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

 Tematy prezentacji będą losowane na pierwszych ćwiczeniach. 

 

Ocena prezentacji Punkty 

Zgodność prezentacji z zagadnieniami 0 – 1 

Zdjęcia/ilustracje w prezentacji 0 – 1  

Sposób prezentowania (samodzielne opowiadanie o 

danym temacie) 

0 – 1  

Wiedza i umiejętności – nauczyciel zadaje pytania w 

celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności studenta 

0 – 2  

  

5. Zaliczenie końcowe: 

  Składa się z 20 pytań testowych. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt 

(maksymalnie 20 punktów za cały test). 

 Zaliczenie końcowe odbędzie się po zakończeniu ćwiczeń i wykładów w terminie uzgodnionym z 

koordynatorem przedmiotu.  

V. Ocena Końcowa  

1. Na ocenę końcową składa się suma punktów z ćwiczeń, wykładów oraz końcowego testu 

zaliczeniowego.  

  



2. Kalkulacja oceny końcowej umieszczona poniżej w tabeli.  

Zakres procentowy (%) Ilość punktów Ocena 

100 – 93  60 – 55  5,0 

92 – 85  54 – 51   4,5 

84 – 77  50 – 46  4,0 

76 – 69 45 – 41  3,5 

68 – 60  40 – 36   3,0 

poniżej 60  ≤ 35 2,0 

 


